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XX.XX เวลานัดหมายในใบเตรยีมตวั(ส่งให้ก่อนเดนิทางประมาณ 7 วนั) คณะพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานนาน
ชาตสิุวรรณภูม ิเจา้หน้าทีข่องบรษิทัฯ คอยใหก้ารตอ้นรบัและใหก้ารบรกิารเชค็อนิตัว๋เครื่องบนิ 

21.45 น. เหริฟ้าสู่กรุงอสิตนับูล ประเทศตุรก ีโดยสายการบนิเตอรก์ชิแอรไ์ลน์ เทีย่วบนิทีT่K065(บนิ 10.20 ช.ม.) 

 
 
 

04.10 น. เดนิทางถงึสนามบนินานาชาติอตาเตริก์ กรุงอสิตนับูล แวะเปลีย่นเครื่อง   
06.30 น. เหริฟ้าสู่เมอืงบาทูม ิประเทศจอรเ์จยี โดยสายการบนิเตอรก์ชิ แอรไ์ลน์ เทีย่วบนิที ่TK390  (บนิ 2 ช.ม.) 

09.20 น. เดนิทางถงึสนามบนินานาชาติเมอืงบาทูม ิหลงัตรวจคนเขา้เมอืงน าทา่นเดนิทางเขา้สู่ตวัเมอืง น าชมอดตี
เมอืงยุคกรกีโบราณรมิฝัง่ตะวนัออกของทะเลด า เมอืงเอกของเขตปกครองตนเองอดัยาร่า เป็นหนึ่งใน
เมืองเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวที่ส าคญัของจอร์เจีย ตัง้อยู่ในเขตกึ่งเขตร้อนที่รุ่งรวยด้วยผลติภณัฑ์
เกษตรมากมาย แต่ผลไมร้สเปรี้ยวมะกรูดและชาโดดเด่นทีสุ่ด และเป็นเมอืงแปรรูปอาหารทะเล   ชมงาน
ประตมิากรรมอนัน่าทึง่ “อำลแีละนีโน่” (Ali & Nino) ทีเ่ป็นรูปของหนุ่มสาวยนืดว้ยกนัแลว้หมุนเคลื่อน
ตวัเขา้หาเป็นอนัหนึ่งอนัเดยีวกนัอย่างน่าทึง่ เป็นปฏมิากรรมที่ชาวเน็ตได้แชร์ต่อๆกนัไปยงัโลกโซเชียล
จนโด่งดงั  

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั 

บ่าย เดินชม จัตุรสัปิอำซซ่ำ จตัุรสัส าคัญของเมืองเต็มไปด้วยตึก
อาคารรา้นรวงทีง่ดงามดว้ยสถาปัตยกรรมยุคกลางผสมผสานกนั
อย่างลงตวักบัสถาปัตยกรรมรสัเซียนโกธคิ และภาพประดบัฝา
ผนังโมเสคที่สวยงาม โดดเด่นด้วยหอนาฬิกาสูงด้านหน้าลานการค้าที่เต็มไปด้วยแสงไฟระยบิระยับ
สวยงาม 

จากนัน้ น าท่านเช็คอินที่พกั ให้ท่านได้พกัผ่อนหลังจากเหนือยล้าจากการเดินทางและเผชิญแดดในช่วงบ่าย 
(ถงึแมอ้ากาศเยน็สบายแต่แดดกแ็รงไม่น้อย) 

เยน็ น าท่านไปรบัประทานอาหารค ่า กลบัเขา้สู่ทีพ่กั พกัผ่อน World Palace 4* หรือเทียบเท่ำ   

วันแรก  กรุงเทพฯ-สุวรรณภูม ิ        (-/-/-) 

วันที่สอง อิสตันบลู-บาทมูิ         (B/L/D) 



Bee Journey Life Co.,Ltd. 
Tel : +66(0)2-5874982, Fax : 02-5874983 

 

 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่เมอืงซุกดดิี ้(เดนิทางประมาณ 3 ชม.)   
เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั   
บ่าย เดินทางต่อสู่ทางตอนบนของประเทศจอร์เจยีเขา้สู่เขตภูมิภาค”สเวเนตี้ตอนบน” (Upper Svaneti) มุ่ง

หน้าสู่เมอืงเมสเตยี ห่างไปทางทศิตะวนัตกเฉียงเหนือ ระยะทาง 129 กม.เป็นการขบัรถลดัเลาะรมิเขา
ราว 3.30 ชัว่โมง  

เยน็ ถึง เมสเตีย Mestia  ประตูสู่ดินแดนสเวเนติตอนบน ตัง้อยู่หุบเขาบนความสูง 1,500 เมตรเหนือ
ระดบัน ้าทะเล เป็นเมอืงโบราณเล็ก ๆ ที่บ้านหลายหลงัมีหอคอยก่อด้วยหินที่ใช้ดูแลปกป้องตัง้อยู่ติด
บา้นเรอืน เมสเตยียงัเป็นเมอืงตน้ทางของนักปีนเขาและชมป่าสนอลัไพน์ดว้ยเช่นกนั  

  น าท่านเขา้สู่ทีพ่กั  Sveneti Hotel 3* หรือ Tetnuldi 3*  รบัประทานอาหารค ่า  

 

 
เชา้ตรู่  หลงัรบัประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พกั เปลี่ยนเป็นรถ 4 WD เดินทางขึ้นเทือกเขาคอเคซสัไปยงั

หมู่บา้นอุชกูลี ่ห่างออกไปทางทศิตะวนัออกเฉียงใต ้เดนิทางประมาณ 3.30 ชัว่โมง 
อชุกลูี่ Ushguli กลุ่มหมู่บา้นเลก็ ๆ 4 แห่ง ตัง้อยู่กลางหุบเขาสงู 2,410 เมตรเหนือระดบัน ้าทะเล และ
ตีนของ ยอดเขาชาขร่า Shkhara summit หนึ่งในยอดเขาที่สูงที่สุดในคอเคซัส โดยมีชาวสเวนพื้น
ถิน่อาศยัอยู่ราว 70 ครวัเรอืนท่ามกลางหมิะทีป่กคลุมราว 6 เดอืน ท าใหอ้ชักูลีก่ลายเมอืงปิดไม่สามารถ
ตดิต่อโลกภายนอกไดก้ว่า 6 เดอืนเลยทเีดยีว ดว้ยความงดงามของขุนเขานานาทีร่ายลอ้มและเป็นชมุชน
โบราณ มีโบสถ์เก่าแก่ราวศตวรรษที่ 12 ตัง้อยู่บนเนินเขา ท าให้ “ดินแดนสวาเนติบน Upper Svaneti” 
ไดร้บัการขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลก 
 ถึง หมู่บ้านอัชกูลี่ น าท่านสมัผสัวิถีชีวิตของผู้คนในหมู่บ้านที่โดดเด่น
ดว้ยหอคอยโบราณตัง้เรยีงรายอยู่ทัว่หมู่บ้านนับสบิหอ มยีอดเขาด าทะ
มนีที่สูงชนัปกคลุมด้วยหิมะอนัขาวโพลนคลุมเกือบทัง้ยอดซ่อนตัวอยู่
หลังยอดเขาสูงชนัสีเขียวมีหมู่บ้านตัง้อยู่ตีนเขาและธารหิมะที่ละลาย
กลายเป็นสายน ้าเลก็ ๆ ไหลเป็นล่องเลาะรมิหมู่บา้น 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหารเลก็ๆ ภายในหมู่บา้น  
จากนัน้ น าท่านนัง่รถไต่เนินเขาแวะชม โบสถ์ลำมำเรีย Lamaria Church อายุเก่าแก่ย้อนไปถึงศตวรรษที่ 12 

ภายในโบสถ์ภายเขียนสีเฟรสโก้ เล่าเรื่องราวเกี่ยวกับพระเยซูและอัครสาวก จนได้เวลาอันสมควร
เดนิทางกลบัสู่ทีพ่กั  Sveneti Hotel 3* หรือ Tetnuldi 3*   

เยน็ รบัประทานค ่า ณ ภตัตาคารภายในโรงแรมและพกัผ่อนตามอธัยาศยั 

 

 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ จากนัน้เดนิทางต่อสู่เมอืง ซุกดีดี้ Zugdidi  อดตีเมอืงหลวงของอาณาจกัรโอดชีอี

หรอืซามาเกรลา ก่อตัง้ขึ้นราว 600 ปีก่อนครสิตกาล อยู่บรเิวณทางทศิตะวนัออกเฉียงเหนือของทะเลด า 
และรวมชาตเิป็นอาณาจกัรจอร์เจยีในศตวรรษที่ 11 ก่อนถูกยดึครองโดยจกัรวรรดริสัเซยีในปีค.ศ.1803 

วันที่สี ่  เมสเตีย-อุชกูร่ี-เมสเตีย        (B/L/D) 

วันที่ห้า  เมสเตีย-ซุกดีดี-้ สกำลทูโบ       (B/L/D) 

วันที่สาม บาทูมิ-ซุกดดีี-้เมสเตีย        (B/L/D) 



Bee Journey Life Co.,Ltd. 
Tel : +66(0)2-5874982, Fax : 02-5874983 

และได้รบัเอกราชเป็นส่วนหนึ่งของประเทศจอร์เจยีในปีค.ศ.1921 ปัจจุบนัเมอืงผ่านในเส้นทางสู่ “สวา
เนต ิSvaneti”  อนัเป็นดนิแดนในภูมิภาคภูเขาสงูแห่งคอเคซสั ทีม่ทีวิทศัน์สวยงามทัง้เทอืกเขาหมิะ กรา
เซยีร ์และความเป็นอยู่ของคนทอ้งถิน่ในบรรยากาศทีสุ่ดสวยงาม 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั 
บ่าย  น าท่านชมด้านนอก พระรำชวงัดำดิอำน่ี Dadiani Palace  อดตีวงัของผูป้กครองของราชตระกูลดาดิ

อานี่ สบืเชื้อสายมาจากกดยุคแห่งโอดชีอี ผู้ปกครองสูงสุดของแคว้นซามาเกรลา ปัจจุบนัได้กลายเป็น
พพิธิภณัฑ์ประวตัิศาสตรข์นาดย่อม จดัแสดงขา้วของเครื่องใช้สมยัเจ้าฟ้าชายเดวดิ ดาดอิานี่  บรเิวณ
เดยีวกนัยงัมโีบสถ์เก่าและสวนดอกไมท้ีจ่ดัโดยรอบสวยงาม จากนัน้น าท่านเดนิทางเขา้สู่เมอืงสกาลทูโบ 

เยน็ เชค็อนิทีพ่กั รบัประทานอาหารค ่า พกัผ่อน  Tskaltubo Plaza 4* หรือเทียบเท่ำ 

 

 
เชา้  หลงัรบัประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พกั เดนิทางต่อผ่านตวัเมอืงคูทายซี่(Kutaisi) เมอืงใหญ่อบัดบั

สองของจอร์เจยี และเมอืงเอกของจอร์เจียตะวนัตกถิ่นอิเมอเรติ ตั ้งอยู่บนคุ้งแม่น ้าริโอนี่ สูง 125-300 
เมตรเหนือระดับน ้ าทะเล รายล้อมด้วยเขตป่าสนผลัดใบแวะชม โบสถ์เกเลต้ี (Gelati Cathedral) 
UNESCO World Heritage เป็นโบสถ์ยุคศตวรรษที่ 12 เป็นโบสถ์ที่ถือว่าเป็นศูนย์กลางทางวฒันธรรม
และปรชัญาของจอร์เจยี โบสถ์แห่งนี้มผีู้มาศกึษาวทิยาการทางวทิยาศาสตรแ์ละปรชัญามากมาย แม้แต่
บุคคลส าคญัในสงัคมชัน้สงูต่างกส็่งบุตรหลานเขา้มาศกึษาทีน่ี่ 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหารทอ้งถิน่ 
บ่าย  เดนิทางเดนิทางต่อไปยงั อุทยำนแห่งชำติบอร์โยมี่-คำรำกำอูรี่ (เดนิทางประมาณ 3 ช.ม.) เป็นเขต

อนุรกัษ์ตอนกลางของประเทศ บรเิวณแถบเทือกเขาคอเคซสัน้อยที่ยาวขนานไปกบัเทอืกเขาคอเคซัส
ใหญ่ น าท่านสูดอากาศแสนสดชื่นในบรเิวณนี้และชมิน ้าแร่จากธรรมชาติที่เป็นที่ขึ้นชื่อของเมืองนี้ด้วย
เช่นกนั ให้อิสระท่านเดนิเล่นชมเมอืงที่มคีวามสวยงามน่ารกัมากๆ บ้านเรื่อนเก่าจะแกะสลกัดว้ยไม้ท า
เป็นลานฉลุสวยงามเป็นศลิปะเฉพาะตวัของชาวจอรเ์จยีน 

เยน็ รบัประทานอาหารเยน็ เขา้สู่ทีพ่กั Bojormi Palace 4* หรือเทียบเท่ำ 

  
 

เชา้ หลังรบัประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก น าท่านเดินทางมุ่งสู่เมืองอุปลิสต์ซิเคห์ ห่างไปทางทิศ
ตะวนัตกเฉียงใต ้ ถงึ อปุลิสซิเคห์ Uplistsikhe แหล่งโบราณสถานอายุระหว่างยุคโลหะตอนตน้จนถงึยุค
กลางตอนปลาย เคยเป็นเมอืงผ่านของเส้นทางสายไหมจากจนีสู่ยุโรป น าท่านเขา้ชม ถ ำ้อุปลิสซิเคห์ 
Uplistsikhe cave เมอืงหนิเจาะ ทีม่ลีกัษณะเด่นของโครงสรา้งสถาปัตยกรรมแบบแพแกน้ผสมครสิเตยีน 
ภายในบรเิวณถ ้าประกอบไปดว้ยเขตที่อาศยั ห้องเก็บไวน์ใต้ดนิ โรงอบขนมปัง วหิารหลวงโถงสามส่วน
และโรงมหรสพ    

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหารพืน้ถิน่ 

บ่าย เดนิทางสู่เมอืงหลวงทบลิซิี ่(เดนิทางประมาณ 3 ช.ม.) ระหว่างทางแวะถ่ายรูปกบัอนุเสำวรีย์จดหมำย
เหตุจอร์เจีย (The Chronical of Georgia) ซึง่เป็นอนุเสารยีเ์สาหนิ 16 แท่งสูง 30-35เมตร ทีแ่กะสลกั

วันที่หก สกาลทูโบ- โบสถก์ลาตี-้บอโยมี่       (B/L/D) 

วันที่เจ็ด บอโยมี-่อุปลิสซิเคห-์ทบิลซิี ่        (B/L/D) 



Bee Journey Life Co.,Ltd. 
Tel : +66(0)2-5874982, Fax : 02-5874983 

รูปนูนต ่าเล่าเรื่องราวประวตัิศาสตร์และพระเยซูครสิต์ในศิลปะแบบย้อนยุค ท่านจะรู้สกึได้ถึงกลิน่อาย
แบบเดยีวกบัอศัวนิในหนังยุคกลางเลยทเีดยีว 

ค ่า เดนิทางถงึทบลิซิี ่รบัประทานอาหารค ่า เขา้สู่ทีพ่กั Hotel Ramada 4*   
 
 

 

เชา้ รบัประทานอาหารเช้า จากนั ้นเดินทางไปยังเมืองคาสเบกิ ระหว่างทางแวะชม โบสถ์ยวำรี่ (Jvari 
Church) UNESCO world Heritage อารามนักบวชครสิต์นิกายจอร์เจยีน ออร์โธดอกซ์ สร้างขึ้นในราว
ศตวรรษที ่16 ตัง้อยู่บนเนินเขาฝัง่ขวาของจุดบรรจบกนัระหว่างแม่น ้าเมสฆวารี ่กบั อรกัว ีใหภ้าพควำม
งดงำมของทศันียภำพริมแม่น ้ำทีม่เีมอืงมรดกโลกอนัเก่าแก่กว่า 1,000 ปีก่อนครสิตกาล 

จากนัน้ เดินทางต่อจนถึงเมือง คำซเบกิ Kazbeki หรือ สเตฟานสมินดา Stephansminda เมืองเล็ก ๆ ทาง
ตะวนัออกเฉียงเหนือของจอร์เจยี ที่ปกครองในระบบศกัดนิาท้องถิ่นยุคปลายศตวรรษที่ 18 และเก็บค่า
ผ่านทางกับนักเดินทางเข้ามาในพื้น ต่อมาได้กลายเป็นเมืองในเส้นทางยุทธศาสตร์ส าคญัของอดีต
สหภาพโซเวยีต ตัง้อยู่รมิแม่น ้าเทอรก์ ิสงู 1,740 เมตรเหนือระดบัน ้าทะเล   
ถงึเมอืงคาซบกี ิ 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั 
บ่าย  น าท่านเปลี่ยนเป็น รถขบัเคลื่อน 4 ลอ้ เดนิทางผ่านหุบเขาชมธรรมชาติป่าไม้และเนินหญ้า สู่ โบสถเ์ก

อเกติ ตรีนิต้ี หรอื ซมนิดา ซามบีา (2,170 เมตรจากน ้าทะเล) มคีวามหมายว่า โบสถ์พระตรเีอกานุภาพ
ศักดิส์ิทธิร์ิมแม่น ้ าอีชฆรี จุดชมทัศนียภาพอันสวยงามของภูเขาคาซเบกิที่สูง 5,047 เมตรเหนือ
ระดบัน ้าทะเลบนแนวเทอืกเขาคอเคซสั 

จากนัน้ เดินทางต่อไปยงัหมู่บ้านจูทา (Juta Village) ซึ่งเป็นหมู่บ้านเล็กเงียบ
สงบตัง้อยู่ตีนเขาชูว์ฆี (Mt.Chaukhi) (เดินทางประมาณ 45 นาที) น า
ท่านดื่มด ่าบรรยากาศเยน็สบายของทีน่ี่ ที่หมู่บา้นแห่งนี้จะมอีุณหภูมติ ่า
และหนาวเยน็กว่าตัวเมอืงคาสเบกิ  เนื่องมาจากอยู่บนระดบัความสูง 
2,165 เมตรจากน ้าทะเล (ช่วงเวลาเดนิทางจะมอีุณหภูมปิระมาณ 8-10 
องศาเซลเซียส) ลักษณะโดยรอบเป็นเนินเขาเตี้ยๆ สลบัซับซ้อน ไล่
ระดบัไปจนถงึแนวเทอืกเขาดา้นบน ทีจ่ะสามารถเหน็ววิภูเขาชูวฆ์อีนัมชีื่อเสยีงไดอ้ย่างชดัเจน  

ให้อสิระท่านเดนิถ่ายรูปเนินเขาในมุมต่างๆ และดื่มด ่ากบัววิยอดเขาชูวฆ์อีนัมสีมญานามว่า “โดโลไมต์
แห่งจอร์เจยี” ซึ่งมีลักษณะเป็นยอดเหลมซ้อนกันดูแปลกตา *สีสนัของเนินเขาเป็นสนี ้าตาลอ่อน-แก่
ขึน้กบัอากาศในแต่ละช่วงและแตล่ะปี  

เยน็ เดนิทางกลบัคาสเบก ิเชค็อนิทีพ่กั ใหท้่านพกัผ่อน Room Hotel, Kazbeki หรือเทียบเท่ำ  
  รบัประทานอาหารค ่า 

 

 

 

วันทีแ่ปด   ทบิลิซี-่คาสเบก ิ        (B/L/D) 
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เชา้  รบัประทานอาหารเชา้  เดนิทางกลบัสู่เมอืงหลวงทบลิซิี ่   

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนัระหว่างทาง 

บ่าย น าท่านไปยงั เขตเมอืงเก่า ชมบรเิวณ โรงอำบน ้ำแร่ก ำมะถนั (Sulphur Baths) หรือภำษำจอร์เจียน
เรียกว่ำ Abanot Ubani (อะบำนู อุบำนิ) เป็นสถานที่สาหรบัแช่น ้าพุร้อนที่มีแร่ก ามะถนั ตามต านาน
เล่าขานว่าในสมยัพระเจา้วคัตงัที ่1 กอรก์ซัลี ่นกเหยีย่วของพระองคไ์ดต้กลงไปในบรเิวณดงักล่าว จงึท า
ใหค้น้พบบ่อน้าพุรอ้นแห่งนี้ขึน้ ลกัษณะของโรงอาบน ้าคลา้ยๆ กบัการออนเซนของชาวญี่ปุ่ นผสมรวมกบั
การอาบน ้าแบบตุรก ีน าชมดา้นนอกหมู่โรงอาบน ้าทีม่กีารสรา้งและใหบ้รกิารตัง้แต่ยุคกลางจนถงึปัจจุบนั
ที่มรีูปแบบตวัอาคารที่หลากหลาย บางแห่งสร้างเป็นหลงัโดม บางแห่งมหีอมนิาเร่ต์ขนาบขา้ง ประดบั
ดว้ยโมเสคชิ้นเล็กสวยงามยิง่ ถ่ายรูปคู่กบั The bridge of peace สะพานรูปทรงทนัสมยัท่ีเป็นทัง้สะพาน
เพื่อใชข้า้มแม่น า้เทฆควารี่ และเป็นผลงานศิลปะอนัเป็นสญัลกัษณห์น่ึงของการมาเยือนเมืองทบิลิซี่ 

 ใหอ้ิสระท่านเดินเล่นชอปปิ้งท่ี Rustaveli Avenue   
เยน็ รบัประทานอาหารเยน็  เขา้สู่ทีพ่กั Ramada Hotel 4*  หรือเทียบเท่ำ 
 
 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้   จากนัน้เดนิทางเขา้สู่สนามบนิ 
10.30 น. เหนิฟ้าสู่อสิตนับูล โดยสายการบนิเตอรก์สิแอรไ์ลน์  เทีย่วบนิที ่TK379 
12.05 น. ถงึอสิตนับูล เปลีย่นเครื่อง   
17.55 น. เหนิฟ้ากลบัสู่ประเทศไทย โดยสายการบนิเตอรก์สิแอรไ์ลน์ เทีย่วบนิที ่TK058 

 

 

07.30 น. ถงึสนามบนินานาชาตสิุวรรณภูม ิโดยสวสัดภิาพ  

อตัราค่าบริการ (บาท)   พ.ค.-มิ.ย.2563 

จ ำนวนผู้เดินทำง ผู้ใหญ่พกั 2 ท่ำน / ห้อง 
รำคำไม่รวมตัว๋เครื่องบิน 

พกัเด่ียวจ่ำยเพ่ิม 

6-7 ท่ำน 38,000.- 10,000.- 
8-9 ท่ำน 36,500.- 10,000.- 
 
อัตรานีร้วมบริการ 

- ค่าโรงแรมท่ีพกัระดบั 3-4 ดาว หรือดีท่ีสดุของเมือง ตามรายการท่ีระบุ (สองท่านต่อหน่ึงหอ้ง) 
- ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่าง ๆ ตามรายการท่ีระบ ุ
- ค่าอาหารทกุมือ้ท่ีระบุในรายการ 

วันที่สิบ  ทบิลิซี-่อิสตนับูล        

วันที่เก้า คาสเบก-ิทบลิิซี         (B/L/D) 

วันที่สิบเอ็ด  กรุงเทพฯ          
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- ค่ารถรบัส่งระหว่างน าเท่ียวตามรายการท่ีระบุ 
- ค่าประกนัอบุติัเหตวุงเงิน  1,000,000 บาท ตามเงื่อนไขบริษัทประกนั 

 
อัตรานีไ้ม่รวม 

- ค่าตั๋วเคร่ืองบินไป-กลับ กรุงเทพฯ-อิสตนับลู-บาทมูิ//ทบิลิซี-่อิสตันบลู-กรุงเทพฯ ตลอดการเดินทาง โดย
สายการบินเตอรกิ์ส แอรไ์ลน ์ชั้นท่องเที่ยว และค่าภาษีสนามบินทุกแหง่ 

- ค่าน า้หนกัของกระเป๋าเดินทางในกรณีท่ีเกินกว่าสายการบินก าหนด 20 กิโลกรมั 
- ค่าใชจ้่ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการท่ีระบ ุเชน่ ค่าเครื่องด่ืม และค่าอาหารท่ีสั่งเพิ่มเอง 
 ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรีด ฯลฯ 
- ค่าท าใบอนญุาตท่ีกลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาติ ส าหรบัคนต่างชาติ หรือ คนต่างดา้ว 
- หวัหนา้ทวัรค์อยอ านวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ 

- ค่าทิปไกด-์ทิปคนขับรถ/พนักงานบริการจดุต่างๆระหว่างเดินทาง (ไม่ต ่ากว่า 45 USD / ท่านตลอดทริป) 
- ค่าเข้าห้องน ้าสาธารณะ 

 

การส ารองที่น่ัง 
การส ารองท่ีนั่งบริษัทฯแบ่งเป็นสองส่วนดงันี ้

-ช าระค่ามดัจ า 5,000 บาทในวนัจอง  และ ค่าตั๋วเครื่องบินเต็มจ านวน 
-ก่อนการเดินทาง 50 วนั ช าระส่วนท่ีเหลือทัง้หมด  **ก าหนดการช าระเงินของจอรเ์จียค่อนขา้งเขม้งวด** 

การยกเลิกการเดินทาง 
 1. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 50 วนั เก็บค่าใชจ้่าย 70%  
 2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45   วนั เก็บค่าใชจ้า่ย 100% ของราคาทวัร ์
 

หมายเหต ุ
 รายการอาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจากความล่าชา้ของสายการบิน 
 โรงแรมท่ีพกัในต่างประเทศ เหตกุารณท์างการเมือง และภยัธรรมชาติ ฯลฯ บริษัทฯ จะค านึงถึงความสะดวกของผู้
เดินทางเป็นส าคญั 

 บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมือง หา้มผูเ้ดินทาง เน่ืองจากมีส่ิงผิดกฎหมาย หรือส่ิงของหา้ม
น าเขา้ประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถกูตอ้ง หรือ ความประพฤติส่อไปในทางเส่ือมเสีย หรือ ดว้ยเหตผุลใด ๆ ก็ตามท่ี
กองตรวจคนเขา้เมืองพิจารณาแลว้ ทางบริษัทฯ ไม่อาจคืนเงินใหท่้านได ้ไม่ว่าจ านวนทัง้หมด หรือ บางส่วน 

 บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบในกรณีท่ีสถานทตูงดออกวีซ่า อนัสืบเน่ืองมาจากตวัผูเ้ดินทาง 
 บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทย งดออกเอกสารเขา้เมืองใหก้บัชาวต่างชาติ 
หรือ คนต่างดา้วท่ีพ านกัอยู่ในประเทศไทย 
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แผนทีเ่ดินทาง 

 
 


